FÖRENINGSNYTT
Kom in till Lund
Fredagen den 23 november
är det dags för ny
matchskola tillsammans
med ATLs tennisskolebarn.
För alla Lomma TF-spelare
på röd, orange och grön
nivå.
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och en mugg glögg i vårt lilla
fik. Vår Luciatennis brukar
bjuda på många spännande
bataljer och trevlig
stämning. All träning ställs
in denna lördag. Mer
information om anmälan
etc kommer när dagen
närmar sig.

50.Vårterminen drar igång
vecka 2. Men det betyder
inte att du måste sluta lira
tennis. Klicka här eller håll
utkik hos oss för mer
information om tävlingar
under jullovet.

LTF levererar
Årets
begivenhet
Välkommen till vår
traditionsenliga Luciatennis
i Blå hallen lördagen den 8
december. Passa på att ha
en kul stund med dina
tenniskompisar och mingla
med andra medlemmar.
Som vanligt har vi klasser
för alla i vår
minitennisturnering.

Våra infokanaler
Tänk på att då och då ta en
titt på anslagstavlan strax
intill entrén till Blå hallen.
Vi har också en hemsida
där du kan kika i vår
kalender som uppdateras
kontinuerligt och du hittar
oss på Facebook, Instagram
och Twitter.

Juluppehåll
Än känns julen lite avlägsen
men vi vill ändå redan nu
påminna om terminslutet.

Är du på jakt efter nytt
racket i vinter?

Gå gärna in på vår hemsida
där du hittar en racketguide
för olika nivåer. Tänk på att
du kan köpa nytt
tennisracket och annan
utrustning såsom bollar,
dämpare och kepsar via
Lomma TF från Fair Plays
shop.

Omsträngning?

Luciatennisen börjar kl 13
och pågår fram till kl 16. Vill
du inte spela match kan du
slå dig ner med en lussekatt

Sista veckan i tennisskolan
innan jullovet är vecka
Lomma Tennisförening

Box 107, 234 22 Lomma
www.lommatf.se
info@lommatf.se

Behöver du stränga om ditt
tennisracket kontaktar du
Mattias som ombesörjer
detta. LTF tillhandahåller
ett antal olika senor men
det går också bra att
stränga om med egna.

FÖRENINGSNYTT
Regionalt och
nationellt
Då var det återigen dags
för Elitserien och spel i
division 1 för herrar och
damer. Håller vår
samarbetspartner,
regerande mästarna Fair
Play TK för favoritskapet
även i år? En debutant i
herrtruppen att hålla koll på
är 23-årige Gustav Hansson.
”Ankaret” på damsidan
heter Cornelia Lister.
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säkra nytt kontrakt i
nästhögsta serien. Vi har
med andra ord nära till bra
tennis under några veckor
framåt. Gratis inträde
dessutom. Fair Plays herrlag
coachas av Robin Borg,
Mervana Jugic-Salkic
ansvarar för damtruppen.
ATLs coacher heter Daniel
Schalén och Gabbi Tepic.

Vi vill till sist gratulera en
av vår Lundapartners
collegespelare till en
kalasstart på säsongen. I
tuff konkurrens lyckades
Florida Gators Ida Jarlskog
spela sig hela vägen fram till
singeltiteln i
regionsmästerskapen för
collegespelare i division 1,
ITA Southeastern Region.

Internationellt
Fair Plays Filip Bergevi
har inlett säsongen starkt. I
september ingick Filip i
svenska Davis Cup-truppen
som på bortaplan
besegrade Schweiz.
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I årets Elitserie för herrar
finns även vår
samarbetspartner från Lund
med. En målsättning för
ATLs trupp är att för första
gången försöka hålla sig
kvar i högsta serien. 22årige Marius Ruszgas tar
hand om Lundaklubbens
förstasinglar. ATLs damlag
som under förra året
kämpade för sin överlevnad
i division 1 har i år fått
förstärkning av två tidigare
Fair Play-spelare. Klubbens
uttalade målsättning är att
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I oktober stod 23-åringen
för en imponerande insats
då han tog sig till semifinal i
en 25000 dollars-turnering i
Vietnam. Bergevi vann tre
matcher innan en
vietnames satte stopp för
segersviten.
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En insats som belönas med
en plats i ITA National Fall
Championships som inom
kort avgörs i Arizona.

Källor :
Svenska Tennisförbundet
Fair Play TK

